
ASTUDIAETH ACHOS

Teitl: 
Recriwtio Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol / Asesydd Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol - Fframwaith Cymwysterau a Chredydau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Ffurfiwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn 1996. Mae'n 
cynnwys Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái, ac mae'n gwasanaethu 
poblogaeth o tua 234,410. Mae'r Cyngor yn trefnu bod gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol yn cael eu darparu gan ddarparwyr mewnol ac allanol.

Bu’r Ganolfan Asesu ar waith ers tua 15 mlynedd ac mae ganddi leoliad ardderchog 
o fewn y Cyngor ochr yn ochr â gwasanaethau gweithredol. Mae'r Ganolfan Asesu 
hefyd yn gweithio gyda Sefydliadau Gofal Cymdeithasol allanol a gomisiynwyd.
Mae'r Ganolfan wedi’i lleoli Nghyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant a Chymuned y 
Cyngor ac y mae’n darparu ar gyfer y ddau wasanaeth - Oedolion a Phlant. 

Mae’r Ganolfan yn cefnogi mwy na 120 o ddysgwyr ar unrhyw un adeg ar draws yr 
ystod o gymwysterau a gynigir. Yn ogystal â hyn, mae’n cynnig cyfleoedd dysgu 
‘fesul tamaid’ ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus y gweithlu.

Mae ganddi amrywiaeth o aseswyr peripatetig, aseswyr yn y gweithle ac aseswyr 
annibynnol sydd ar gael i ddarparu ei gwasanaethau.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)
Mae’r Ganolfan Cymwysterau Galwedigaethol yn ymwybodol o'r amrywiaeth o ffyrdd 
o ddefnyddio’r SGC, yn enwedig fel offeryn busnes ar gyfer datblygu adnoddau 
dynol. Defnyddiwyd cyfresi SGC i ddatblygu rhaglenni dysgu a datblygu ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn fwy diweddar, defnyddiwyd SGC Arweinyddiaeth a Rheoli Gwasanaethau Gofal, 
a Dysgu a Datblygu 9 a 11 gan y Rheolwr Recriwtio - Rheolwr y Ganolfan Asesu a 
swyddogion Arweiniol Sicrhau Ansawdd – wrth recriwtio swyddog sicrhau ansawdd 
mewnol/asesydd.

Defnyddiwyd y SGC i bennu'r gofynion gwybodaeth ar gyfer y swyddog Sicrhau 
Ansawdd Mewnol / Asesydd. Yn wir, fe’u defnyddir trwy gydol y broses recriwtio, 
wrth gynllunio hysbyseb ar gyfer y swydd, datblygu manyleb y person, nodi'r 
cymwyseddau sy'n ymwneud â’r rôl, y swydd-ddisgrifiad, y rhestr fer a’r cyfweliad. 
Gwelwyd bod y SGC yn arbennig o ddefnyddiol wrth baratoi'r tir ar gyfer y cyfweliad.

Tystiolaeth oddi wrth ddefnyddwyr:



"Mae'r SGC wedi fy helpu i ddethol datganiadau penodol sy'n adlewyrchu gofynion 
deiliad y swydd. Maent hefyd yn rhoi safon clir ar gyfer mesur perfformiad. "
(Rheolwr Canolfan NVQ).

Buddion
Mae cydweithwyr yn y Ganolfan Cymwysterau Galwedigaethol yn cytuno y gall SGC
ddod â manteision i ddefnyddwyr ar wahanol lefelau - i'r cyflogwr / y sefydliad / y 
gweithiwr unigol.

Er enghraifft, gall y Cyflogwr fesur perfformiad, a lle ceir bylchau, gall ddarparu 
cefnogaeth i ddatblygu'r gweithwyr i gyrraedd eu potensial. Mae SGC yn helpu i 
ddarparu cysondeb yn y dull/proses recriwtio.

Gall SGC helpu'r gweithiwr unigol i sylweddoli’r hyn sydd ei angen arno ef / hi mewn 
rôl benodol. Maent yn darparu fframwaith addas i weithio oddi mewn iddo.

Effaith  - Mae defnyddio SGC wrth recriwtio yn helpu i sicrhau bod y Gwasanaeth 
Gofal yn denu gweithwyr addas.  Yn ei dro, gellir defnyddio SGC i gynorthwyo i 
ddatblygu gyrfa’r gweithiwr unigol yn y sector.

Y dyfodol
Mae'r Ganolfan Cymwysterau Galwedigaethol yn bwriadu parhau i ddefnyddio SGC
mewn swydd-ddisgrifiadau, hysbysebion, manylebau person a chwestiynau 
cyfweliad / senarios. Hefyd, mae’n ystyried eu defnyddio i gynllunio ar gyfer olyniaeth 
a chefnogi datblygiad gweithwyr - i gyrraedd eu potensial.

Casgliad
Yn ddi-os, mae SGC yn arf defnyddiol yn y broses recriwtio. Mae'r ymarferiad hwn (o 
lunio’r astudiaeth achos) hefyd wedi fy helpu i fyfyrio ar yr hyn yr wyf wedi’i wneud -
yn fy atgoffa o'r manteision a'r ffyrdd posibl ymlaen.
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